
  

 
 
 

Op bezoek bij de rijstvelden van Milaan 
 

Groene Kennispoort Twente (GKT) is partner in het EU-project RUMORE. Andere partnerregio’s in dit 

project zijn: Metropool Regio Amsterdam (NL), Milaan (Italië), Lüneburg (Duitsland), Bulgas (Bulgarije), 

Thessaloniki (Griekenland) en Central Macedonië (Griekenland). Alle betrokken regio’s krijgen 

financiële ondersteuning van de EU om te werken aan regionale (rurale) ontwikkeling en innovatie. 

Daarnaast wordt elk half jaar een field trip georganiseerd om kennis te delen tussen de regio’s (good 

practices, hoe organiseer je samenwerking met stakeholders etc.). De eerste bijeenkomst was 

afgelopen september in Twente. De tweede sessie medio mei 2018 in Milaan. Ook wordt er 

gezamenlijk gewerkt aan adviezen hoe beleid en stakeholderprocessen kunnen worden verbeterd, 

zodat regionale ontwikkeling en innovatie meer gestimuleerd wordt.  

 

In RUMORE werkt GKT aan het living lab ‘Green and Edible City’. Focus van dit living lab is om voedsel, 

voedselproductie en natuurontwikkeling meer onderdeel te maken van de stad. Bijvoorbeeld: hoe 

kunnen we agrarisch ondernemers ondersteunen in het afzetten van hun producten in de regio? En 

hoe kunnen we inwoners meer bewust maken van hoe voedsel wordt geproduceerd? Belangrijk 

onderdeel in dit project is de samenwerking met studenten, waaronder WUR en van Hall Larenstein 

studenten.  

 

De drie dagen in Milaan zijn er voorbeelden uitgewisseld tussen de RUMORE projectpartners om van 

elkaar te leren. Iedereen heeft zijn voortgang gepresenteerd en hier is over gediscussieerd of er zijn 

verdiepende vragen gesteld. Zo werkt Lunenburg aan het verbinden van MKB aan kennisinstituten. Zij 

zijn hierin erg op zoek naar goede voorbeelden binnen de partners van RUMORE. Amsterdam is een 

circulair food systeem aan het creëren in samenwerking met scale-up ondernemingen. Milaan richt 

zich op open innovatie online platformen om zo meer kennis te delen in het landelijk gebied. Zij zijn 

aan het zoeken naar goede samenwerkingsmogelijkheden tussen stad en land om zo te werken aan 

het beleid. Griekenland zet in op samenwerking met onderwijs en onderzoek samen met klein, midden 

en grote bedrijven in de Agro&Food sector. Met name om de bedrijven te ondersteunen in innovaties 

en ontwikkelingen. Deze stad land samenwerkingen willen zij beschrijven als proces en verwerken in 

het politieke beleid. Als laatste Bulgarije, zij werken aan een harmonieus model tussen het 

beleidsinstrument RDS en nationaal innovatie strategie door het ondersteunen van nieuwe project en 

het versterken van samenwerkingen tussen ondernemers, onderzoek en onderwijs. Zij werken met 

name aan het thema groene biotechnologische ontwikkeling om zo de economie te versterken.  

 

In Milaan hebben we ook praktische voorbeelden bezocht. Dit waren met name voorbeelden uit 

voorgaande projecten maar dit zijn ook voorbeelden om op voort te bouwen, met name de 

coöperatieve vorm. De plekken die we bezocht hebben waren: 

Innovatieve ontwikkelingen van milieu regeneratie en landmanagement systeem met een 

karakteristieke waterbron bij een historisch pand uit de 16e eeuw net buiten Milaan.  

Coöperatie van rijstboeren in de regio Milaan (risottorijst) die samen een certificaat/label voeren om 

de kwaliteit van hun product hoog te houden en op deze manier ook een goede marktpositie creëren 

voor hun product.  

Biologische, multifunctionele boerderij: 10 jaar geleden was dit een traditionele melkveehouderij. 

Door de melkprijzen kon dit financieel niet meer uit. Met behulp van de regio Milaan is deze boerderij 

succesvol veranderd in een multifunctionele boerderij met landbouw, veehouderij, B&B, natuurbeheer 

en –behoud en zorgboerderij.   
 
 



  

 


